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Znak DGK-GRAIZ/SG-125/2019                                                                                           Turek, dnia 17 października  2019 r. 

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia                               

pn. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

inwestycjami: Zadanie  pn.. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA 

(MODERNIZACJA ) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TURKU ORAZ 

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA 

TERENIE AGLOMERACJI TUREK.” 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ 

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zwanej dalej SIWZ w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu 

udzielania zamówień sektorowych PGKiM, pn. „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad 

inwestycjami: Zadanie  pn.. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA ) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TURKU 

ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI TUREK” 

Działając na  postawie §10 ust.6 ww. Regulaminu, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na złożone zapytania: 

 
Pytanie nr 1 
 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie , że jeżeli usługa obejmowała rozbudowę i przebudowę oczyszczalni 

ścieków, w ramach której wybudowano/przebudowano/rozbudowano/remontowano obiekty kubaturowe 

powyżej 5 000 m3 oznacza spełnienie dwóch warunków przez tę samą usługę. 

W związku z brakiem wymagania, aby powyższe doświadczenie wykonawca zdobył w ramach różnych usług, 

rozumiemy, że powyższa interpretacja jest prawidłowa. Niemniej jednak prosimy o wyjaśnienie w celu uniknięcia 

ewentualnych sporów na etapie oceny ofert.  

Odpowiedź na pytanie nr 1  

Zamawiający potwierdza, że jeżeli usługa obejmowała rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków, w ramach 

której wybudowano/przebudowano/rozbudowano/remontowano obiekty kubaturowe powyżej 5 000 m3   oznacza 

to spełnienie dwóch warunków przez tę samą usługę. Ponadto Zamawiający będzie oczekiwał doświadczenia  w 

realizacji  1 (jednej)  usługi w oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 15 000 m3/d), zgodnie z 

SIWZ   (pkt 6.1.ppkt B) 

 

Pytanie nr 2  

Proszę o informację czy Zamawiający dopuści wykazanie się Wykonawcy referencją usługi wielobranżowego 

nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu oczyszczalni ścieków o 

przepustowości co najmniej 15 000 m3/d która zakończyła się 03.2013 lub 08.2011 ?  



 

 

2 

 

Pragnę zwrócić uwagę , iż posiadamy doświadczenie przy realizacji tak dużych obiektów jednak w Polsce nie ma 

zbyt wielu realizacji inwestycji przebudowy/ rozbudowy/remontu oczyszczalni ścieków o tak dużych 

przepustowościach (min. 15 000 m3/d) w okresie wyznaczonym przez Zamawiającego. Aktualnie również nie 

realizuje się wielu takich obiektów.  

Odpowiedź na pytanie nr 2 – Modyfikacja SIWZ  

Zamawiający dopuszcza wskazane referencje. 

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 6 ppkt B w następujący sposób: 

6. Opis warunków udziału wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne.  

Ppkt 1.    O udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a mianowicie którzy: 

B) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników 

zdolnych do wykonywania zamówień, Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: 

-w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy –w tym okresie) wykonał należycie co najmniej trzy różne usługi wielobranżowego nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji budowy/ przebudowy/ rozbudowy/ remontu -każdego z obiektów. 

Pytanie nr 3  

a) Zgodnie z SIWZ, wadium może być wniesione w formie pieniężnej, w postaci gwarancji bankowej lub poręczenia 

bankowego, nie ma natomiast mowy o gwarancjach ubezpieczeniowych. W pkt. 17.1. SIWZ mamy zapis: 

„17.1.Wybrany   Wykonawca   zobowiązany   jest   wnieść   Zabezpieczenie    Należytego Wykonania Umowy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, należnego wykonawcy na podstawie umowy zakupowej, w formie 

przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych przed podpisaniem umowy.”  

b) W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy Zamawiający uzna gwarancję ubezpieczeniową?  

c) Zwracam się również z prośbą o udostępnienie Regulaminu udzielania zamówień, ponieważ na stronie nie 

została ona umieszczona.   Czy Państwo udostępniają? 

Odpowiedź na pytanie 3 - Modyfikacja SIWZ 

Zamawiający uzna gwarancję ubezpieczeniową. 

Zamawiający modyfikuje SIWZ i pkt. 10.2 SIWZ przyjmuje następujące brzmienie: 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).  

Uprzejmie informujemy, że ww. Regulamin tj. Regulamin, udzielania zamówień sektorowych do których nie stosuje 

się ustawy Prawo zamówień publicznych podobnie jak inne Regulaminy obowiązujące w Spółce,  jest dokumentem 

wewnętrznym Zamawiającego i jako taki nie jest  upubliczniany na stronie internetowej Zamawiającego. 

Natomiast  przedmiotowa SIWZ, zawiera postanowienia zawarte w powyżej wskazanym Regulaminie 

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie niniejszego zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu termin składania i 
otwarcia ofert nie ulega zmianie.  

 


